
I september 2012 udkom den første Tænkepause. Siden da er der løbet 

meget vand i Aarhus Å, men fra Aarhus Universitetsforlag er der måned efter 

måned flydt en strøm af nye Tænkepauser. Nu udgives bog nr. 100 (om jysk), 

og i anledning af jubilæet udsender forlaget samtidig en helt særlig særud-

gave af en Tænkepause skrevet af aarhusforfatteren par excellence.

Bogen er en gave til fans af Tænkepause-serien og til fans af Svend Åge 

Madsen, selv om man næsten ikke kan være det ene uden at være det an-

det også, samt naturligvis til alle aarhusianere og øvrige jordboer samt de 

rumvæsner, der helt tilfældigt lander nær en boghandel med en halvtredser 

på lommen. Det sidste scenario lyder usandsynligt, men ikke når vi har at 

gøre med Svend Åge Madsen. Han er bogstaveligt talt uden for nummer. 

Det er nok også derfor, at han har skrevet Tænkepause nr. 0, som er hele 

tre ting på en gang. Den er en del af serien, den er helt sin egen, og så fejrer 

den, at hele hundrede forskere fra Aarhus Universitet i ti år har gjort alle os 

andre læsende væsner klogere på alt fra Ansvar til Ære. Den slags jordnære 

betragtninger hæver Svend Åge Madsen sig selvfølgelig over. Han tilsteder i 

stedet ordet til to overjordiske rumboer med de passende betegnelser Zero 

og Orez, som fra deres sted, som de kalder ”Vortsted”, tænker deres om det 

sted, som både de to og vi kender som ”Jord”.

SVEND ÅGE MADSEN

Svend Åge Madsen er en af Danmarks mest anerkendte skønlitterære 

forfattere. Flere af hans værker har en klangbund af naturvidenskab, til dels 

inspireret af et aldrig afsluttet matematikstudium på Aarhus Universitet. Svend 

Åge Madsens nære forhold til Aarhus og hans suveræne evne til at undre sig 

og forestille sig andre verdener gør ham til den oplagte jubilæumsskribent 

for Tænkepause-serien.

DEN 4. JUNI KAN DU OPLEVE SVEND ÅGE MADSEN FORTÆLLE OM 

TÆNKEPAUSEN PÅ NORTHSIDE FESTIVAL 2022. 

DEN 7. JUNI OPFØRER NØRREBRO TEATER TÆNKEPAUSEN LIVE. 

KOMIKER OG JOURNALIST SEBASTIAN DORSET ER VÆRT FOR 

MONOLOG OG LEVENDE TALKSHOW. 
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